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Статтю присвячено особливостям побу‑
дови внутрішнього контролю розпоряд‑
никами бюджетних коштів. Огляд норма‑
тивно-правової бази засвідчив наявність 
достатніх підстав для запровадження 
ефективної системи внутрішнього 
контролю в установах та організаціях. 
Проте аналізом фактичного стану впрова‑
дження внутрішнього контролю в міністер‑
ствах, відомствах, облдержадміністраціях 
виявлено нерозуміння деякими з них зна‑
чення внутрішнього контролю, сутності 
його компонентів та певну низку проблем 
під час його організації. За результатами 
розгляду кожного елемента вітчизняної 
моделі внутрішнього контролю автором 
розроблено покроковий механізм першочер‑
гових заходів для функціонування внутріш‑
нього контролю в установі. Виявлено існу‑
ючі обмеження застосування діючої моделі 
побудови внутрішнього контролю та 
з’ясовано можливість її вдосконалення шля‑
хом трансформації у восьмикомпонентну 
з детальною увагою на процес управління 
ризиками. 
ключові слова: внутрішній контроль, 
модель COSO, система управління ризи‑
ками, середовище контролю, оцінка ризиків, 
моніторинг.

Статья посвящена особенностям постро‑
ения внутреннего контроля распоряди‑
телями бюджетных средств. Обзор нор‑
мативно-правовой базы показал наличие 
достаточных оснований для введения 
эффективной системы внутреннего кон‑
троля в учреждениях та организациях. 
Однако анализом фактического состо‑
яния внедрения внутреннего контроля 
в министерствах, ведомствах, облго‑
садминистрациях выявлено непонимание 
некоторыми из них значения внутреннего 
контроля, сущности его компонентов 
и определенный ряд проблем при его орга‑
низации. За результатами рассмотрения 
каждого элемента отечественной модели 
внутреннего контроля автором разрабо‑
тан пошаговый механизм первоочередных 
мер для функционирования внутреннего 
контроля в организации. Выявлены суще‑
ствующие ограничения использования дей‑
ствующей модели построения внутреннего 
контроля и выяснена возможность ее усо‑
вершенствования путем трансформации 
в восьмикомпонентную с особым вниманием 
на процесс управления рисками.
ключевые слова: внутренний контроль, 
модель COSO, система управления рисками, 
контрольная среда, оценка рисков, монито‑
ринг.

Exactly the internal control is the basis on which the whole system of public financial control is founded. So the construction of the effective system of internal 
control is important and relevant. The features of the organization of the internal control system in Ukrainian executive agencies at the central and regional 
levels are disclosed in the article. The concept of internal control has sufficient legal basis for implementation in the activity. The definitions of internal control 
prove that the key to building internal control system is the responsibility of the head for the management and operation of the agency, the achievement of 
its goals and objectives in general. The model of internal control in Ukraine is based on the COSO model consisting of 5 components. The article discussed 
each component in details. Actual conditions of each model components show lack of understanding by some leaders the importance of internal control. 
There are many problems with its organization too. For the results of examining all elements of the original model of internal control, the end-to-end mecha‑
nism of the primary actions for the organization of the internal control in the institution, is designed by the author. The current risk assessment on a 3-level 
scale («high», «medium» and «low») artificially exaggerates the value of the average rating. So the results of the research confirmed the feasibility of apply‑
ing a 4- level risk assessment scale to the institution's activities («low», «medium», «high», «very high») or generally 5-level («determining», «significant», 
«medium», «low», «very low») based on predefined criteria. The typical control measures are generalized in the article. There are existing restrictions by 
using of the model COSO for building the internal control such as wrong subjective assessments in making decisions, failing to control procedures and risk 
management decisions due to collusion by responsible persons or neglect by management. The article considers the possibility of transforming the current 
model of internal control into an eight-component’s model with the risk management’s emphasis.
Key words: internal control, model COSO, Enterprise Risk Management, control environment, risk assessment, monitoring activities.

механіЗм ПоБудови ефективної системи внутріШньоГо 
контролЮ роЗПорЯдниками БЮдЖетних коШтів
THE MECHANISM OF THE BUILDING AN EFFECTIVE INTERNAL  
CONTROL SYSTEM BY THE ADMINISTRATORS OF BUDGET FUNDS

Постановка проблеми. Просування України по 
шляху європейської інтеграції передбачає необхід-
ність забезпечення прозорого та ефективного вико-
ристання розпорядниками бюджетних коштів наяв-
них ресурсів. Дієва система фінансового контролю 
над управлінням державними (місцевими) ресур-
сами (публічними коштами, необоротними та іншими 
активами) та їх використанням починається з удо-
сконалення власної поведінки учасників процесу 
управління державними фінансами. Ураховуючи, 
що саме внутрішній контроль є основою та базою, 
на якій ґрунтується вся система державного фінан-
сового контролю, важливим та актуальним постає 
дослідження побудови ефективної системи внутріш-
нього контролю розпорядниками бюджетних коштів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття внутрішнього контролю у науковій літе-
ратурі досліджується багатьма дослідниками. 
Праці А.В. Хмелькова [1] та Л.В. Дікань [2] зупиня-
ються на внутрішньому контролі з позиції підрозділу 
внутрішніх контролерів, що функціонує в установі. 
Л.П. Кулаковська [3], Т.О. Каменська [4] висвітлю-
ють внутрішній контроль як процес, спрямований 
на досягнення цілей та впровадження мети діяль-
ності організації. Проблематиці функціонування 
внутрішнього контролю також приділяли увагу 
у своїх працях В.М. Яценко [5] та М.В. Мельник [6]. 
Високо оцінюючи внесок цих науковців у висвіт-
лення теоретичних засад і практичних аспектів 
внутрішнього контролю, поза межами досліджень 
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усе ще залишаються питання побудови сучасної 
ефективної системи внутрішнього контролю в умо-
вах адаптації до європейських стандартів.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних аспектів системи вну-
трішнього контролю у вітчизняних умовах і роз-
роблення механізму організації та функціонування 
дієвої системи внутрішнього контролю в установі.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз основних показників роботи Державної 
аудиторської служби за 2016–2018 рр. засвід-
чив стабільне зростання обсягу виявлених неза-
конних витрат – з 1 070,96 млн. грн у 2016 р. до 
1 181,65 млн. грн у 2018 р., або в 1,1 рази. За 2018 р. 
розмір установлених недостач, незаконних витрат 
та недоотриманих фінансових ресурсів збільшився 
порівняно з 2017 р. на 98,4%, 5,3% та 48,6% відпо-
відно. Своєю чергою, рівень відшкодування вияв-
лених порушень залишається низьким [7].

Вищезазначені чинники є індикатором не тільки 
необхідності посилення заходів контролю з боку 
контролюючих органів, а й свідчать про неефек-
тивність та низьку дієвість функціонування меха-
нізму фінансового управління та контролю всере-
дині установи, безвідповідальне ставлення з боку 
розпорядників бюджетних коштів та керівників під-
приємств, установ і організацій, що й спричиняє 
виникнення фінансових злочинів під час викорис-
тання бюджетних коштів.

Підвищення ефективності використання дер-
жавних фінансів, яке має вагоме значення для еко-
номічного розвитку України, досягається, зокрема, 
й шляхом підвищення рівня культури розпорядни-
ків бюджетних коштів, що можливе за умови нала-
годження ними системи внутрішнього контролю.

Поняття внутрішнього контролю має достатні 
нормативно-правові підстави для реалізації 
у діяльності установ та організацій (табл. 1).

Наведені тлумачення доводять, що запору-
кою побудови внутрішнього контролю є відпові-
дальність керівника за управління та функціону-
вання організації у цілому, досягнення нею цілей 
та завдань. Під час визначення сутності внутріш-
нього контролю необхідно зосереджувати увагу не 
на функціональному його складнику, а розглядати 
його комплексно за допомогою системного підходу.

Аналіз правової бази з питань внутрішнього 
контролю свідчить про обмеженість обов’язкових 
норм щодо запровадження внутрішнього контролю 
лише розпорядниками бюджетних коштів, залиша-
ючи поза увагою суб’єктів господарювання держав-
ного сектору економіки. У такому разі відповідальність 
за організацію внутрішнього контролю в установах та 
підприємствах, що відносяться до сфери управління 
міністерств, відомств, обласних державних адміні-
страцій, покладається на їх керівників.

Завданням внутрішнього контролю є надання 
керівництву достатнього рівня гарантій щодо 
забезпечення досягнення операційних цілей уста-
нови. Розгляд внутрішнього контролю як діяль-
ність контрольно-ревізійного підрозділу уста-
нови сьогодні, враховуючи останні дослідження 
системи державного внутрішнього фінансового 
контролю та вдосконалення нормативно-правової 
бази, є взагалі некоректним. Контрольно-ревізійна 
діяльність відповідного підрозділу є лише незна-
чним складником системи внутрішнього контролю.

Відповідно, внутрішній контроль та внутрішній 
аудит не тотожні поняття. Внутрішній аудит – це 
діяльність відповідного підрозділу, який допомагає 

Таблиця 1 
Застосування поняття внутрішнього контролю  

у вітчизняних та міжнародних нормативно-правових документах
№ 
з/п

назва нормативно-
правового документа визначення внутрішнього контролю (вк)

1 Бюджетний кодекс  
України [8]

ВК – комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення 
дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, 
досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів 
і вимог до діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери його управління.

2

Основні засади здійс нення 
внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджет-
них коштів [9]

Система ВК – упроваджені керівником установи політики, правила й заходи, 
які забезпечують функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх елементів 
внутрішнього контролю і спрямовані на досягнення визначених мети (місії), 
стратегічних та інших цілей, завдань, планів і вимог щодо діяльності установи.

3

Методичні рекомендації 
з організації внутрішнього 
контролю розпорядниками 
бюджетних коштів у своїх 
закладах та підвідомчих 

бюджетних установах [10]

ВК – не окрема подія чи обставина, а цілісний процес, який здійснюється керів-
ництвом та працівниками установи; ним охоплюються питання планування 
діяльності установи, управління бюджетними коштами, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, забезпечення захисту 
активів від утрат, цільового і ефективного використання бюджетних коштів та 
інші питання, що не обмежуються лише фінансовими аспектами діяльності. 

4 Внутрішній контроль.  
Інтегрована модель [11]

ВК – процес, здійснюваний радою директорів, менеджментом та іншим персо-
налом організації, спрямований на надання достатньої впевненості в досяг-
ненні цілей, пов’язаних з операційною діяльністю, підготовкою звітності та 
комплаєнс (відповідність законодавству та іншим вимогам).

Джерело: складено автором
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керівнику у досягненні поставленої перед органі-
зацією мети, використовуючи систематизований 
і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефек-
тивності системи внутрішнього контролю, надає 
відповідні гарантії щодо стану функціонування сис-
теми внутрішнього контролю. Він допомагає керів-
нику здійснювати управління, але не може і не 
повинен підміняти управлінців і керівників, не може 
замінити собою систему внутрішнього контролю.

Саме розмежування внутрішнього контролю 
і внутрішнього аудиту є основоположним прин-
ципом державного внутрішнього фінансового 
контролю. Внутрішній аудит повинен визначати, 
як здійснюється внутрішній контроль.

Згідно зі ст. 26 Бюджетного кодексу, обов’язок 
щодо організації та забезпечення здійснення вну-
трішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпо-
рядників бюджетних коштів (у тому числі в установах 
та організаціях, що належать до сфери їх управ-
ління) покладений безпосередньо на керівника [8].

Для функціонування ефективної та надійної 
системи внутрішнього контролю керівник уста-
нови має забезпечити підготовку, опрацювання 
та затвердження основних організаційно-право-
вих засад внутрішнього контролю – внутрішнього 
документу (наприклад, Інструкції) з організації 
внутрішнього контролю, який базується на системі 
визначених і задокументованих правил і процедур 
контролю. Відсутність документально оформле-
них норм та правил, процедур контролю у відпо-
відній сфері свідчить про незабезпечення контро-
лем цього напряму діяльності установи.

До недавнього часу основним документом, 
регламентуючим порядок організації внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів, 
були Методичні рекомендації [10].

Рекомендаційний характер цього документу 
призвів до того, що комплексної системи внутріш-
нього контролю, запровадженої керівником, у біль-
шості центральних органів виконавчої влади та 
обласних державних адміністраціях не створено, 
мають місце недоліки під час її запровадження, 
відсутня цілісність у процесі її побудові та взагалі 
відсутнє єдине розуміння керівниками установ суті 
внутрішнього контролю.

За даними звітності, впродовж 2017–2018 рр. 
лише п’ятьма органами (Міноборони, Мін’юстом, 
Державною службою у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції, Держліс-
агентством та Запорізькою облдержадміністра-
цією) забезпечено відображення усіх питань 
щодо організації та функціонування внутрішнього 
контролю в установі [13].

Прийнята у грудні 2018 р. Постанова Кабінету 
Міністрів України затвердила Основні засади здій-
снення внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів [9] та зобов’язала керівників 
установ організовувати й забезпечувати здій-

снення внутрішнього контролю відповідно до цих 
Основних засад та актів законодавства.

Вітчизняні нормативні документи передбача-
ють побудову внутрішнього контролю у розпо-
рядників бюджетних коштів на підставі концепції 
інтегрованої моделі COSO за п’ятьма основними 
компонентами.

Внутрішнє середовище (середовище контролю) 
є основою для всіх інших компонентів моделі. Зва-
жений аналіз внутрішнього середовища – база для 
початку налагодження в організації системи вну-
трішнього контролю, що дає керівництву можли-
вість якнайлегше зрозуміти структуру та напрями 
діяльності організації, визначити ризикові сфери, 
провести аналіз ризиків та запропонувати способи 
управління ризиками.

Із метою функціонування цього елемента вну-
трішнього контролю розпорядниками бюджетних 
коштів затверджено організаційні структури, розпо-
діл функціональних обов’язків та відповідальності 
між керівником та його заступниками, положення 
про структурні підрозділи, посадові інструкції пра-
цівників, внутрішніми розпорядчими документами 
визначено принципи і правила управління люд-
ськими ресурсами тощо.

Вагомим складником управління організацією, 
забезпечення досягнення мети, виконання завдань 
та функцій установи є управління ризиками, що 
виникають/можуть виникнути в процесі діяльності.

Управління ризиками – постійний процес, що 
складається з таких етапів: ідентифікації ризи-
ків, їх оцінки, визначення способів реагування на 
ризики і заходів контролю щодо попередження чи 
зменшення їхнього негативного впливу на досяг-
нення розпорядником бюджетних коштів місії 
(мети), стратегічних та оперативних цілей.

Ці два компоненти моделі СOSO тісно 
взаємопов’язані. Здійснення оцінки внутрішнього 
середовища повинне відбуватися і через дослід-
ження ставлення керівництва установи до процесу 
управління ризиками, а саме: розгляд наявних 
в установі затверджених внутрішніх регламентів 
із питань визначення ризиків, способів управління 
ними, періодичності перегляду ризиків (у тому 
числі періодичності ініціювання керівництвом про-
цесу перегляду та управління ризиками), наяв-
ності розроблених заходів реагування на них. 
Складання переліків функцій і відповідних проце-
дур з їх виконання, матриць відповідальних вико-
навців та співвиконавців функцій та процедур, 
блок-схем ходу їх реалізації сприятиме процесу 
управління ризиками в установі.

Як свідчить практика, впродовж 2017–2018 рр. 
у більшості міністерств, відомств, інших ЦОВВ 
(у тому числі в їх підвідомчих органах та бюджет-
них установах) та ОДА не запроваджено систем-
ної діяльності з управління ризиками. Про нерозу-
міння масштабності процесу управління ризиками 
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свідчать факти наведення у звітності із цього 
питання інформації лише щодо визначення коруп-
ційних ризиків або стосовно оцінки ризиків, що 
здійснюється для планування діяльності з вну-
трішнього аудиту [13].

Ідентифікацію ризиків доцільно проводити як 
шляхом створення керівництвом установи спеціаль-
ної робочої групи з визначення ризиків та її співпраці 
з робітниками для з’ясування ризикових сфер на 
всіх ділянках діяльності («зверху вниз»), так і шля-
хом виявлення та аналізу можливих ризикових подій 
кожним структурним підрозділом, його безпосеред-
німи керівником та працівниками («знизу вверх»).

Важливим складником цього компонента є 
оцінка ризиків залежності від імовірності їх настання 
та ступеня впливу на діяльність організації.

Основні засади здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів [9] 
передбачають визначення у внутрішніх документах 
установи підходів до оцінки ризиків за ймовірністю 
їх виникнення та ступенем впливу на виконання 
завдань та досягнення цілей. Вітчизняні Методичні 
рекомендації [10] оцінюють ризики за трирівневою 
шкалою: «високий», «середній» і «низький».

Проте за такого розподілу штучно викривля-
ється та перебільшується значення середньої 
оцінки. У такому разі доцільним є застосову-
вання чотирьохрівневої шкали оцінки ступеня 
впливу ризику на діяльності установи («низький», 
«середній», «високий», «дуже високий»), або вза-
галі п’ятирівневої («визначальний», «суттєвий», 
«середній», «низький», «дуже низький») виходячи 
з попередньо визначених критеріїв.

Градаціями ймовірності настання ризику 
можуть бути такі: «рідко», «малоймовірно», 
«середньо», «вірогідно», «очікувано» тощо.

Поєднання результатів ступеня впливу ризику 
на діяльність установи з визначенням ймовірності 
цього узагальнюється у матриці оцінки, де загаль-
ний показник ризику (кількість балів) визнача-
ється шляхом множення величини ступеня впливу 
ризику на значення його ймовірності настання.

Оцінені ризики потребують визначення спо-
собу реагування на них, а саме: вирішення їх при-
йняти, уникнути, розділити чи зменшити. Рішення 
приймається, зважаючи на всі можливі наслідки, 
аналізуючи співвідношення витрат із реагування 
на ризик з ефектом від зменшення тощо.

Ризики з високим пріоритетом (ті, що набрали 
найвищу кількість балів) потребують уваги та 
прийняття дій на рівні вищого керівництва.

Реагування на ризики здійснюється виходячи 
з допустимих ризиків (ризик-апетиту), які установа 
може прийняти без ужиття необхідних заходів 
контролю. Проте встановлення межі ризик-апе-
титу має суб’єктивний характер.

Механізми контролю (заходи контролю) запро-
ваджуються в установі з метою впливу на ризику 

та здійснюються на всіх рівнях діяльності установи 
та в усіх функціях, процесах і операціях.

Типовими заходами контролю є:
- процедура авторизації та підтвердження 

шляхом отримання дозволу відповідальних осіб 
на виконання операцій через процедуру візування, 
погодження та затвердження;

- розподіл обов’язків та повноважень (санкціо-
нування, обробка, перевірка, фіксація);

- контроль над доступом до ресурсів та обліко-
вих записів;

- фізичний контроль над активами, які потребу-
ють особливих умов зберігання;

- запровадження постійно діючих інструкцій, 
регламентів;

- контроль над достовірністю проведених опе-
рацій, перевірка процесів та операцій до й після їх 
проведення, звірка облікових даних із фактичними;

- оцінка загальних результатів діяльності уста-
нови, окремих функцій та завдань;

- систематичний перегляд роботи кожного пра-
цівника установи;

- перевірка результатів діяльності установою 
вищої ланки [11, с. 38].

У рамках компоненту «інформація та комуні-
кація» установа має вирішити завдання побудови 
адекватної мережі інформаційних комунікацій, 
при цьому запобігти їх перевантаженню. У першу 
чергу керівництво має намір отримати інформа-
цію щодо суттєвих порушень політики установи, 
процедур та правил і з питань, що мають значний 
фінансовий вплив та наслідки.

Цей компонент містить у собі збір, документу-
вання, передачу інформації та користування нею 
як керівництвом, так і працівниками установи для 
належного виконання й оцінювання функцій та 
завдань.

Інформація, що представляється, повинна від-
повідати таким вимогам: бути доступною, актуаль-
ною, своєчасною, достовірною оперативною, точ-
ною, доцільною, адекватною, репрезентативною 
та повною.

Компонент «моніторинг» передбачає вияв-
лення та оцінку наявності відхилень у функціону-
ванні компонентів процесу управління ризиками та 
взагалі якості роботи всієї системи внутрішнього 
контролю, а також ужиття заходів для усунення 
таких відхилень.

Моніторинг може здійснюватися як у формі 
постійного процесу, так і періодичних перевірок, 
а також їх сполучення.

Постійний (безперервний) моніторинг сис-
теми внутрішнього контролю – складова частина 
звичайної повсякденної діяльності установи. 
Це управлінські, наглядові та інші дії керівників 
усіх рівнів та працівників установи під час вико-
нання ними своїх обов’язків із метою визначення 
та коригування відхилень.
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Постійна діяльність із моніторингу охоплює усі 
елементи контролю і містить у собі заходи з про-
тидії неекономічності, неефективності та без- або 
недостатньої результативності в системі внутріш-
нього контролю [11, с. 49].

Періодичні (окремі) перевірки використову-
ють такі ж підходи до безперервного моніторингу, 
проте це здійснення оцінки заходів контролю 
на періодичній основі, а не частина діяльності  
організації.

Безперервний моніторинг є ефективнішим, аніж 
окремі перевірки, та протидіючі коригуючі заходи є 
потенційно менш затратними та оперативнішими.

Поєднання безперервного моніторингу та 
окремих оцінок сприяє подальшому підвищенню 
результативності системи контролю.

Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту – це 
й є періодичні оцінки якості управління ризиками 
та запроваджених в установі заходів контролю. 
Саме тому керівництво може і повинно використо-
вувати функцію внутрішнього аудиту як інструмент 
моніторингу для проведення аналізу результатив-
ності системи внутрішнього контролю.

Незважаючи на динаміку поліпшення показни-
ків щодо стану внутрішнього контролю в органах 
виконавчої влади, має місце нерозуміння деякими 
з них значення внутрішнього контролю та сутності 
його компонентів або формальний підхід до запо-
внення звітності, а саме:

– віднесення діяльності з внутрішнього 
контролю виключно до сфери компетенції фінан-
сового підрозділу;

Крок 1
Аналіз внутрішніх документів, забезпечення висвітлення в них:
- складових п’яти елементів внутрішнього контролю;
- норм стосовно запровадження внутрішнього контролю;
- особливостей функціонування ВК з урахуванням специфіки установи

Крок 2
Приведення планів діяльності та внутрішніх документів у відповідність 
до мети (місії), стратегічних цілей установи, методів контролю та 
звітування про досягнення результатів діяльності установи

Крок 3
Визначення повноважень, обов’язків та відповідальності між заступниками 
керівника установи, керівниками нижчого рівня та працівниками, 
делегування їм повноважень під час реалізації відповідних завдань, функцій 
і процесів

Крок 4
Аналіз робочих процесів і процедур на предмет виявлення їх дублювання 
та оптимізація виконання функцій та завдань

Крок 5

1. Визначення ризиків як на рівні установи, так і на рівні кожного 
структурного підрозділу, які можуть виникнути та негативно вплинути на 
досягнення цілей, виконання завдань і функцій
2. Розроблення відповідних заходів контролю, спрямованих на 
запобігання або зменшення впливу ризиків

Крок 6
Організація керівництвом моніторингу системи ВК (у тому числі шляхом 
функціонування підрозділу ВА) з метою визначення та коригування 
відхилень для забезпечення ефективного реагування на найбільш значущі 
та важливі ризики

Крок 7
Створення інформаційного та комунікаційного обміну на всіх 
управлінських рівнях, що дасть можливість керівництву отримати 
своєчасну, актуальну і доцільну інформацію про стан виконання планів, 
завдань і функцій, досягнення цілей і результатів діяльності установи

рис. 1. Покроковий механізм організації та функціонування дієвої системи внутрішнього контролю в установі

Джерело: авторська розробка
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– відсутність системного підходу до процесу 
управління ризиками;

– залучення служб внутрішнього аудиту до 
організації внутрішнього контролю в установі;

– низький рівень управлінської відповідаль-
ності та підзвітності в частині внутрішнього 
контролю тощо.

Результатом дослідження проблем та недолі-
ків під час побудови внутрішнього контролю стало 
розроблення покрокового механізму першочер-
гових заходів для функціонування внутрішнього 
контролю в установі (рис. 1).

Вітчизняні нормативні постулати щодо вну-
трішнього контролю не враховують той факт, що 
сучасна модель внутрішнього контролю доопра-
цьована та розширена до восьмиелементної 
моделі COSO-ERM, в якій приділено увагу цілям 
діяльності установи та робиться акцент на побу-
дову системи управління ризиками (рис. 2). Функ-
ціонування усіх цих восьми компонентів служить 
критерієм ефективності процесу управління ризи-
ками. Для забезпечення ефективності функціону-
вання системи необхідно мінімізувати ризики до 
прийнятого ризик-апетиту, досягти оптимального 
співвідношення між ризик-апетитом та стратегією 
розвитку установи. Удосконалена модель визна-
чає чіткий єдиний підхід та директиви для управ-
ління ризиками [14].

Водночас модель COSO є базовим докумен-
том із внутрішнього контролю, загальноприйнятим 
стандартом, проте установа має право прийняти 

рішення використовувати розширену модель для 
виконання завдань із внутрішнього контролю та 
вдосконалення процесу управління ризиками.

Ураховуючи виявлені певні обмеження (помил-
ковість суб’єктивних суджень під час прийняття 
рішень, невиконання контрольних процедур та 
рішень щодо управління ризиками внаслідок 
змови відповідальних осіб чи нехтування керів-
ництвом), модель COSO не дає змоги керівнику 
(органу управління) отримати абсолютну впевне-
ність у досягненні цілей організації.

висновки з проведеного дослідження. 
За результатами дослідження підтверджено необ-
хідність запровадження внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів. Проведений 
аналіз кожного компонента діючої моделі вну-
трішнього контролю дав можливість розробити 
механізм першочергових заходів для організа-
ції внутрішнього контролю в установі. В умовах 
глобальної інформатизації напрямом подаль-
ших досліджень може бути, наприклад, побудова 
внутрішнього контролю за допомогою принципів 
моделі СОВІТ – досягнення стратегічних цілей та 
підвищення ефективності діяльності за допомо-
гою застосування ІТ-інновацій та технологій.
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